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Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório intercalar de 2013 referente ao 
Montenegro
(2013/2882(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo de Estabilização e de Associação, de 29 de março de 20101, 
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República 
do Montenegro, por outro,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 19-20 de junho de 2003 e o seu 
anexo intitulado "A Agenda de Salónica para os Balcãs Ocidentais: em direção a uma 
integração europeia",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 9 
de novembro de 2010, relativa ao parecer da Comissão sobre o pedido de adesão do 
Montenegro à União Europeia (COM(2010)0670),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os 
Progressos do Montenegro na Execução das Reformas, de 22 de maio de 2012 
(COM(2012)0222 final), e as conclusões do Conselho, de 26 de junho de 2012, decidindo 
iniciar as negociações de adesão com o Montenegro em 29 de junho de 2012,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
16 outubro 2013 e o relatório intercalar de 2013 referente ao Montenegro, bem como a 
Estratégia de Alargamento e os Principais Desafios para 2013-2014 (COM(2013) 0700),

– Tendo em conta a declaração e as recomendações da 6.ª  Reunião da Comissão 
Parlamentar de Estabilização e de Associação União Europeia - Montenegro (CPEA) de 
29-30 de abril de 2013,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre o Montenegro e a sua Resolução, de 
22 de novembro de 2012, sobre o alargamento: políticas, critérios e interesses estratégicos 
da UE2,

– Tendo em conta o artigo 110.°, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o processo de adesão à UE deve continuar a ser um dos principais 
motores da prossecução das reformas; 

B. Considerando os progressos realizados pelo Montenegro na via de integração na UE;

C. Considerando a iminente abertura dos Capítulos 23 e 24 no quadro das negociações;

                                               
1 JO L 108 de 29.4.2010, p. 3.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0453.
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D. Considerando que a recente reforma constitucional reforça a independência do poder 
judicial;

E. Considerando que ainda persistem graves preocupações no que toca ao crime organizado e 
à corrupção;

F. Considerando que a sociedade civil desempenha um papel determinante no processo de 
reformas e de adesão à UE;

G. Considerando que a cooperação regional é muito importante para a estabilidade política, 
para a segurança económica e para o desenvolvimento económico do Montenegro e de 
toda a região;

Negociações de adesão 

1. Considera que devem ser abertos o mais rapidamente possível novos capítulos de 
negociação, desde que o processo de reforma seja sustentado e produza resultados 
concretos;

2. Congratula-se com os planos de ação do governo sobre os capítulos 23 e 24, que 
estabelecem uma agenda abrangente de reformas e constituem o ponto de referência para a 
abertura destes capítulos;

3. Enaltece a inclusão de representantes da sociedade civil nas estruturas de negociação;

4. Salienta a responsabilidade que incumbe ao governo e ao parlamento de informar em 
tempo útil os cidadãos acerca dos progressos registados no processo de negociação;

Critérios políticos

5. Urge todas as forças políticas a manterem-se centradas, através do diálogo sustentável e 
da cooperação construtiva com a sociedade civil, na agenda de integração do país na UE;

6. Congratula-se com o reforço do papel de supervisão do Parlamento também através do 
controlo e de audições de caráter consultivo; solicita, contudo, o reforço do 
acompanhamento das conclusões das audições, uma supervisão mais estreita da 
implementação da legislação adotada e um envolvimento parlamentar mais ativo nas 
negociações; faz notar que uma comissão de inquérito constituída devido ao alegado 
desvio de fundos públicos para fins político-partidários não conseguiu tirar conclusões 
políticas no seu relatório final e que o seguimento judicial sobre esta matéria continua 
incompleto; 

7. Considera que é essencial reforçar a coordenação e o mecanismo de acompanhamento da 
implementação da estratégia de administração pública, bem como tomar medidas 
adicionais para desenvolver uma administração pública profissional, eficiente, imparcial e 
baseada no mérito; apela ao reforço da independência e das capacidades do gabinete do 
Provedor de Justiça;

8. Congratula-se com as alterações constitucionais que visam reforçar a independência do 
poder judicial, reduzindo a influência política na nomeação de magistrados e funcionários 
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judiciais de alto nível através de procedimentos mais transparentes e assentes no mérito; 
incentiva novas medidas para diminuir, na prática, a politização do poder judicial;

9. Regozija-se com medidas tendentes a racionalizar os tribunais e a diminuir ainda mais a 
acumulação de processos em atraso; manifesta-se preocupado, no entanto, com a lenta 
implementação da estratégia de reforma judicial, a duração dos processos judiciais, a 
infraestrutura deficiente em muitos tribunais e a fraca aplicação das decisões civis e 
administrativas; solicita o reforço das capacidades dos conselhos judiciais e do Ministério 
Público; insta ao devido acompanhamento dos relatórios pendentes sobre crimes de guerra 
para combater a impunidade; requer medidas para garantir o acesso das vítimas civis à 
justiça e a reparações;

10. Realça que a educação, a saúde e os contratos públicos continuam a ser extremamente 
vulneráveis à corrupção; congratula-se com a criação da nova Comissão parlamentar 
Anticorrupção;  urge as autoridades a reforçar a capacidade das instituições de supervisão, 
a aumentar a transparência do financiamento dos partidos e a reforçar a capacidade a 
todos os níveis, de molde a diminuir as irregularidades na execução da lei sobre contratos 
públicos;

11. Solicita uma melhor coordenação entre as autoridades policiais e o poder judicial no 
combate ao crime organizado; está seriamente preocupado com a anulação das sentenças 
de primeira instância em casos de crime organizado; convida o Montenegro a prosseguir a 
cooperação regional e internacional no combate ao crime organizado;

12. Salienta a necessidade de reforçar as consultas e de melhorar a interação com a sociedade 
civil visando maior transparência na formulação de políticas;

13. Continua preocupado com a intimidação verbal e física de jornalistas; recorda que é 
importante fomentar meios de comunicação social responsáveis, assim como a 
independência editorial; considera de suma importância ajudar a proteger os jornalistas e a 
liberdade de imprensa, nomeadamente através da investigação e repressão adequadas de 
todas as ameaças e dos ataques perpetrados contra os jornalistas; saúda a decisão de criar 
um organismo especial para acompanhar os esforços oficiais para resolver casos de 
assassinato e de agressões contra jornalistas, o que pode contribuir para gerar uma 
confiança mais profunda entre o Estado e os meios de comunicação;

14. Salienta a responsabilidade de todas as forças políticas na criação de um clima de 
tolerância e de inclusão; apela à melhoria da situação dos grupos socialmente vulneráveis, 
inclusive o acesso das pessoas com deficiência à educação e à assistência médica; insta a 
que os ciganos vejam facilitado o acesso à educação e ao emprego;  está preocupado com 
a elevada taxa de homofobia no país; saúda a nova estratégia para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas LGBT e o apoio total das autoridades ao primeiro  desfile "Orgulho 
Gay";

15. Manifesta a sua apreensão face aos progressos lentos no desenvolvimento de serviços 
destinados à família e à comunidade e à baixa cobertura em termos de ensino das crianças 
ciganas e egípcias; urge a que Lei de Proteção contra a Violência Familiar seja 
implementada de forma  eficaz e à sensibilização do público sobre o direito da criança a 
ser protegida contra qualquer forma de abuso, negligência e exploração; 
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Questões socioeconómicas

16. Convida o governo a concentrar-se no aumento do crescimento económico para melhorar 
os padrões de vida; apela a que sejam envidados esforços para combater o grande setor 
informal, para melhorar o sistema jurídico e combater a corrupção, tendo em vista 
melhorar a conjuntura empresarial, bem como implementar reformas estruturais para atrair 
mais investimento estrangeiro direto, o que é crucial para a diversificação da economia;

17. Insta a que sejam tomadas medidas para combater a elevada taxa de desemprego, em 
particular dos que procuram emprego pela primeira vez, e para melhorar o fraco 
desempenho do mercado de trabalho;  apela ao reforço do diálogo social bipartido;

Cooperação regional

18. Saúda a participação voluntariosa do Montenegro nas iniciativas regionais; enaltece o 
Montenegro por manter boas relações bilaterais com todos os vizinhos, mas sublinha a 
necessidade de delimitar as fronteiras com a Croácia, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina e o 
Kosovo e de resolver questões de propriedade em relação às Igrejas Ortodoxas sérvias e 
montenegrinas; saúda os progressos no Processo da Declaração de Sarajevo e, 
nomeadamente, na implementação do Programa Regional de Habitação;

°
°      °

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Governo e Parlamento do Montenegro.


